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Principalele provocări ale Politicii de Coeziune
2021-2027
 Schimbări economice în
concordanță cu procesele de
globalizare/competitivitate,
digitalizare, eficientizare și cu
schimbările climatice

 Investiții care să respecte
principiile: inteligent, amprenta
de carbon scăzută și creștere
incluzivă
 Simplificarea și
transparentizarea proceselor
birocratice

Schimbări legislative 2021-2027
cu implicații asupra ADRBI
 Hotărârea nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în
vederea implicării autorităților și instituțiilor din România în procesul de
programare și negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente
perioadei de programare 2021-2027 și a cadrului instituțional de
coordonare, gestionare și control al acestor fonduri

 OUG nr.122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării
procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate
dezvoltării regionale în România
 Ordinul MDLPA nr. 4423/2020 privind stabilirea structurii care asigură
coordonarea operațională a programelor operaționale regionale pentru
perioada de programare 2021-2027

Principalele modificări din regulamentele 2021-2027 (MDLPA)
2014 – 2020

2021 – 2027

Rata de cofinanțare
85% din partea FEDR (pentru regiunile mai puțin
dezvoltate)
80% din partea FEDR (pentru regiunile mai dezvoltate
– București Ilfov)

Rata de cofinanțare
70% din partea FEDR (pentru regiunile mai puțin
dezvoltate)
40% din partea FEDR (pentru regiunile mai dezvoltate
– București Ilfov)

Concentrare tematică - 50% pentru primele 4
obiective tematice (pe categorii de regiuni)
OT 1: cercetare - dezvoltare - inovare,
OT 2: tehnologia informațiilor si comunicațiilor
OT 3: IMM –uri
OT 4: reducere de CO2

Concentrare tematică - 65% pentru primele 2
obiective de politică (la nivel național)
OP 1: cercetare – dezvoltare - inovare IMM-uri
(35%)
OP 2: - reducere de CO2 (30%), în discuție
finanțarea activitatilor de mobilitate urbană
sub acest obiectiv ca în perioada 2014-2020

Celelalte obiective tematice finanțate
OT 5: adaptarea la schimbări climatice și riscuri
OT 6: conservarea și protecția mediului
OT 7: transport
OT 8: ocuparea forței de muncă
OT 9: promovarea incluziunii sociale (sănătate,
social)
OT 10: investiții în educație
OT 11: consolidarea capacității administrative

Celelalte obiective de politică
OP 3: mobilitate și conectivitate (transport,
mobilitate urbană și TIC)
OP 4: Europa socială (sănătate, educație, social,
ocuparea forței de muncă)
OP 5: dezvoltare integrată și sustenabilă pentru
zonele urbane, rurale și inițiative locale

2007-2027 Evoluția bugetelor alocate dezvoltării
regionale în România
2007-2013
 Alocarea naţională: 4,84 mld. Euro (FEDR+BS)
 Alocare regiunea BI: 362 mil. Euro (FEDR+BS)
2014-2020
 Alocarea naţională: 8,25 mld. Euro (FEDR+BS)
 Alocare regiunea BI: 451 mil. Euro (FEDR+BS)

2021-2027
 Alocare regiunea BI: 599,55 mil. Euro (doar FEDR)

Cinci priorități investiționale mijlocite optim de UE
Primelor două obiective li se vor aloca 65 % - 85 % din resursele FEDR și ale
Fondului de coeziune, în funcție de prosperitatea relativă a statelor membre.

O EUROPĂ:
1. mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și
sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii
2. mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la
Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și
combaterea schimbărilor climatice
3. conectată, cu rețele strategice de transport și digitale
4. mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și
sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a
incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate
5. mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare
conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE.

Obiectivul strategic general
2021-2027
 Este acela de a sprijini
regiunea București-Ilfov în
valorificarea la întregul
potențial a avantajelor pe
care le deține, cu accent pe
abordarea integrată a
provocărilor specifice în
vederea dezvoltării mediului
de afaceri, a infrastructurii și a
serviciilor publice în beneficiul
oamenilor, mediului și
economiei

Programul Operațional Regional BI 2021-2027
ÎN CONSULTARE PUBLICĂ
www.adrbi.ro/programe-regionale/por-bi-2021-2027/

Prioritatea 1: O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi
dinamice
Prioritatea 2: O regiune digitalizată
Prioritatea 3: O regiune cu orașe prietenoase cu mediul
Prioritatea 4: O regiune cu mobilitate ridicată și emisii scăzute de carbon
Prioritatea 5: O regiune accesibilă

Prioritatea 6: O regiune educată
Prioritatea 7: O regiune atractivă

Programul Operational Regional BI 2021-2027
Domenii finanțabile:
Domeniile de specializare inteligentă și inovare (IT&C,
industrii culturale si creative, noi alimente, materiale
avansate, sisteme si componente inteligente), IMM-uri,
digitalizare, eficiență energetică, dezvoltare urbană,
mobilitate și conectivitate, biodiversitate, infrastructură
educațională, turism și cultură/patrimoniu cultural

Prioritatea 1: O regiune competitivă prin inovare, digitalizare
și întreprinderi dinamice -115 mil Euro
Sprijinirea:
 IMM-urilor (investiții CDI,
digitalizare, productie,
antreprenoriat)
 start-up-urilor, spin-of-urilor
 structurilor de transfer
tehnologic,
 incubatoarelor si
acceleratoarelor de afaceri
 clusterelor

Prioritatea 2 : O regiune digitalizată – 73 mil Euro
 Investiții pentru digitalizarea
serviciilor publice la nivel
local/județean/regional,
 Investiții pentru intervenții
de tip oraș inteligent
(“smart-city”)

Prioritatea 3 : O regiune prietenoasă cu mediul – 120 mil
Euro
 Creșterea eficienței
energetice în clădirile
rezidențiale și publice
 Crearea / modernizarea /
extinderea infrastructurilor
verzi (parcuri, gradini,
scuaruri etc.) și a
acoperișurilor verzi

Prioritatea 4 : O regiune cu mobilitate ridicată si emisii
scăzute de carbon-115 mil Euro
 Investiții destinate
îmbunătățirii infrastructurii
utilizate pentru prestarea
serviciului de transport
public urban curat
 Investiții destinate
digitalizării sistemelor de
transport public urbane

Prioritatea 5 - O regiune accesibilă - 42,5 mil Euro

 Construirea infrastructurii
intermodale de marfa in
mediul rural in vederea
asigurarii conectivitatii la
TEN-T (platformă și clădiri
operaționale, racorduri de
drumuri de acces si
operaționale, pasaje, cale
ferată de acces și
operatională

Prioritatea 6 - O regiune educată- 68,64 mil Euro

 Investiții în infrastructura
educațională: învățământ
timpuriu, primar, gimnazial,
profesional și tehnic,
universitar

Prioritatea 7 - O regiune atractivă – 9,09 mil Euro
 Valorificarea potențialului
turistic prin amenajarea
obiectivelor turisice și
dezvoltarea infrastructurilor
de agrement în zonele
urbane si extraurbane
 Conservarea, protecția și
valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural și a
infrastructurilor destinate
activităților culturale în
zonele urbane si
extraurbane

Prioritatea 8 –Asistența tehnică – 28,2 mil Euro

 Activitățile pentru
funcționarea AM-ului
 Activitățile de informare și
comunicare
 Întocmirea de studii și analize
necesare pentru evaluarea
implementării programului

Programul Operațional Regional
București - Ilfov 2021-2027
 Programul va finanța proiecte care vor diminua decalajele de
dezvoltare existente incă între localitățile din Ilfov și București.
 Regiunea BI are cel mai înalt potențial socio-economic și cel
mai ridicat nivel de trai, evidențiindu-se ca motor de creștere
economică

Investim în viitorul tău!
Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Str. M. Eminescu 163, București
Telefon/Fax: +40 21.315.96.59; +40 21.315.96.65
Helpdesk: + 40 21.313.80.99
E-mail: helpdesk@adrbi.ro
www.adrbi.ro
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